
Generalforsamling 20. november 2018 
 
1: Valg af dirigent 
Jørgen Dalsgaard er dirigent 
Det konstateres at indkaldelse til Generalforsamlingen er rettidig.  
 
2: Beretning 
Vi har haft intromøder – kom og mød din instruktør – succesfuldt  
Springsikker:  
360 graders gennemgang af foreningen. Alle procedure er blevet beskrevet og sendt til DGI – vi 
blev certificeret som den første foreningen i Østjylland.  
 
Juniorholdet har været til 3-4 opvisninger udenbys sidste år. Det var en god oplevelse.  
 
Foråret var vi vært for ropeskipping konkurrence – vi havde 7 hold med og det ene vandt bronze.  
 
Opvisningen: 600 betalende gæster. 13 af vores egne hold deltog og 2 gæstehold. Selv 
børnebootcamp var med – og det klarede de godt, selvom de ikke var så mange.   
8.-9 klasse solgte kage mv. Fars køkken stod for sandvich osv. Det er en god ordning, som fungerer 
godt.  
 
Springgym, Yoga og bootcamp fortsatte henover foråret. Også med god tilmelding.  
 
Frivillige arrangementet i foråret blev ikke til noget.  
 
Vi måtte sige farvel til mange ”gamle instruktører” hvilket vi var kede af. Dog har vi stadig Bodil 
tilknyttet som Mentor til de nye instruktører på vores Forældre/Barn hold. Det er vi meget glade 
for.  
 
Vi er med i et DGI projekt: Stærk i foreningen:  
Handler om håndteringen af frivillige. Både fastholdelse og rekruttering.  
Sidste afsluttende møde i år, hvorefter vi har fået mange gode redskaber til hvordan vi kan gøre 
det bedre fremadrettet.  
 
Vi har fået ensrettet vores markedsføring, så vi har flyers, sæsonprogram med samme design og 
flot opsat af en grafiker. Det giver os et mere professionelt udseende.  
 
Medlemsantal:  
2016: 532 
2017: 512 
2018: 545  - og der er siden kommet flere til  
 
Så der er høj tilvækst af medlemmer.  
 



God opstart på nuværende sæson. Vi har nu 23 hold og vi har fået en rigtig god flok af 
instruktører.  
 
Vi har mistet mange drenge gymnaster.  Derfor har vi haft DGI ind for at undervise drenge fra 2. – 
7. klasse på Morten Børup Skolen. Det gik rigtig godt og der var fuldt knald på dem alle – både de 
store og små.  
Desværre var det efter tilmeldingen til vores sæson, og vores hold var allerede fyldte– så vi har 
ikke mærket til det.   
 
Bestyrelsen vil gerne have implementeret Springsikker, Stærk i foreningen og fokus på drenge. 
Derfor skal der ikke ske yderligere i det kommende år.  
 
Formanden håber at stå der igen de næste to år og takker for meget godt samarbejde i det 
forløbne år.   
 
 
3: Godkendelse af årsregnskab 
 
De samme indtægter/tilskud 
 
Ekstra arrangementer: 17.815kr tjent på grund af Ropeskipping konkurrencen, samt Steve og 
Peder som instruktører for Morten Børup skolen. 
 
Vi har købt redskaber – det var tiltrængt.  
 
Posten Annoncer/Ugebladet har skiftet navn til:  Markedsføring  
Redskabsrummet er lavet om – og det har kostet os +20.000.  
 
Budget:  
Der har været ønske om at se det, så der er medtaget fra de sidste 3 år.  
Redskabsrummet var ikke budgetteret, så det var en uforudset udgift – men én vi havde råd til  
 
Regnskabet er godkendt af Generalforsamlingen.  
 
4: Kontingentfastsættelse 
 
4.1: Crossgym kontingent ønskes hævet fra 450 til 550kr.  
 
Bootcamp skulle have licenskroner derfor skiftede vi navn.  
Der er underskud på holdet nu, så derfor vi gerne vil have det sat op.  
 
Det blev vedtaget! 
 
4.2: Ropeskipping ønsker kontingentet hæves fra 650kr. til 700kr., således at det indeholder et 
sjippetov. Dette blev vedtaget! 



 
5: Indkomne forslag 
Ingen forslag 
 
6: Valg af formand:  
6.1: Steve Tegtmejer genopstiller 
 
Steve er valgt!  
 
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7.1: Pia Koch Justesen Genopstiller ikke 
Der bliver ikke valgt nogen erstatning til Pia, så der skal vælges 4 til næste år.  
Der er åbent for ad hoc medlemmer – dog uden stemmeret  
 
7.2: Anne Katrine Blirup genopstiller 
 
Anne er blevet genvalgt.  
 
8: Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
Revisor suppleant Jørgen Dalgaard Genopstiller 
 
Jørgen er genvalgt 
 
9: Eventuelt 
 
 
 
 


